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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
IN ZITTING OP 23 MEI 2019 

 
Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter; 

Geert Vanden Broucke: Burgemeester; 
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen; 
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst; 
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Eddy Louwie: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 3; 
Matthias Priem: Raadslid 

 

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar. 

De notulen van de zitting dd. 28 maart 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting. 

OPENBARE ZITTING 

1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BUDGET IN ZICHT (BIZ) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op art. 77 en art. 285 § 1 en 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 29 november 2011 om samen te werken in het 
project schuldpreventie indien hiervoor door de CAW ’s subsidie kan bekomen worden;  

Overwegende dat OCMW Nieuwpoort sinds 15 december 2011 samen met CAW-Centraal-West-
Vlaanderen, de 31e andere OCMW’s in het werkingsgebied, en de erkende verenigingen waar armen 
het woord nemen, lid is van het regionaal samenwerkingsverband Budget In Zicht (BIZ) Centraal-
West-Vlaanderen;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 31 januari 2014 tot wijziging van diverse 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet 
van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 
schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast;  

Overwegende dat sinds 2014 het regionaal samenwerkingsverband Budget In Zicht (BIZ) 
structureel verankerd en gesubsidieerd wordt conform voormeld besluit; de missie van het 
samenwerkingsverband is om structureel schuldenlast te voorkomen en terug te dringen via preventie-
initiatieven en via kwaliteitsvolle en integrale budget- en schuldhulpverlening; 

Overwegende dat er vanuit het CAW gevraagd wordt om de samenwerking te continueren in de 
nieuwe legislatuur en hiertoe een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen waarin de 
doelstellingen, werkwijze en het algemeen aanbod van Budget In Zicht (BIZ) Centraal-West-
Vlaanderen is opgenomen; dat er geen financiële bijdrage vanuit het OCMW verwacht wordt; 

Gelet op de beslissing van het vast bureau dd. 7 mei 2019 om principiële goedkeuring te verlenen 
om de samenwerkingsovereenkomst Budget in Zicht (BIZ) Centraal- West-Vlaanderen te 
ondertekenen; het dossier ter goedkeuring voor te leggen op een volgende zitting van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn;  

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 
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Art.1. Goedkeuring te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst Budget In Zicht (BIZ) Centraal-
West-Vlaanderen te ondertekenen.  

Art.2. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst in tweevoud te bezorgen aan CAW Centraal-
West-Vlaanderen, t.a.v. Budget In Zicht, Iepersestraat 47, 8800 Roeselare tegen uiterlijk 30 
juni 2019.   

 
 
2. ONTWERP PV VAN AFPALING "FRONTZATE". 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,  
 

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op art. 53, 78 al. 2  11°, 83, 84 § 1 en 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het schrijven van het Provinciebestuur West-Vlaanderen waarbij een ontwerpvoorstel PV 
van afpaling “lijn 74 – Frontzate” overgemaakt wordt; 

Gelet op het schrijven van Belfius waarbij de documenten die zij ontvingen vanwege Provinciehuis 
Boeverbos met een ontwerpvoorstel PV van afpaling “lijn 74 – Frontzate” overgemaakt worden; 

Overwegende dat in de brief van het provinciebestuur wordt meegedeeld dat de Provincieraad de 
aankoop van de Frontzate goedgekeurd heeft in zitting van 23 december 2010. De aankoopakte werd 
ondertekend op 20 december 2011. Deze voormalige spoorwegbedding Diksmuide-Nieuwpoort Lijn 
74 is sindsdien eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. De provincie zal er voor instaan dat 
deze bedding, die als recreatief fiets- en wandelpad uitgerust is, in goede nabuurschap beheerd 
wordt. Uw eigendom gekend bij het kadaster, Nieuwpoort, 1e afdeling, sectie A, nr. 55R3 grenst aan 
dit domein. De Dienst COOP is momenteel bezig met de afpaling tussen provincie en uw eigendom; 

Overwegende dat het OCMW Nieuwpoort eigenaar is van het stuk grond gekend bij het kadaster, 
Nieuwpoort, 1e afdeling, sectie A, nr. 55R3; dat dit een gedeelte is van de grond waarvoor opstalrecht 
gegeven werd aan Belfius naar aanleiding van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum; 

Overwegende dat daardoor zowel het OCMW als Belfius de nodige documenten zullen dienen te 
ondertekenen; 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau, dd. 16 april 2019 houdende het akkoord gaan met de 
grensbepaling in het door het Provinciebestuur West-Vlaanderen voorgelegde PV van afpaling “lijn 74 
–Frontzate”, voor wat betreft het gedeelte dat grenst aan het stuk grond, eigendom van het OCMW, 
gekend bij het kadaster, Nieuwpoort, 1e afdeling, sectie A, nr. 55R3; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Akkoord te gaan met de grensbepaling in het door het Provinciebestuur West-Vlaanderen 

voorgelegde PV van afpaling “lijn 74 –Frontzate”, voor wat betreft het gedeelte dat grenst aan 
het stuk grond, eigendom van het OCMW, gekend bij het kadaster, Nieuwpoort, 1e afdeling, 
sectie A, nr. 55R3. 

Art.2. Aan de heer Rik Lips, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de heer Benoit 
Willaert, algemeen directeur volmacht te verlenen om alle documenten i.v.m. de afpaling te 
ondertekenen. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie, het Provinciebestuur en Belfius.  

 
3. INTREKKING BESLUIT VERKOOP GRONDEN BADENLAAN WESTENDE.  
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,  
 

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen; 
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Gelet op art. 53, 78 al. 2 11°, 83, 84 § 1 en 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 24 mei 2012 houdende het 
principieel akkoord met de verkoop van de percelen grond, gelegen te Middelkerke, Westende 10e 
afdeling sectie A, nrs 198a, 199a, 206k, 209a, 212a, 213a, 214a, 215a, 216b, 217a, 218a, 221a, 222 
en 223a met een totale oppervlakte van 8 ha 83 a 92 ca aan de woonmaatschappij IJzer en Zee voor 
een bedrag van 85 €/m², met het nodig voorbehoud wat betreft het nog op te maken inrichtingsplan; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 30 juli 2014 waarbij beslist 
werd om aan woonmaatschappij IJzer en Zee een schrijven te bezorgen waarin verklaard wordt dat 
het project gelegen is te Middelkerke en vermits het OCMW van Nieuwpoort eigenaar is van deze 
gronden, dat het niet de bedoeling is van het OCMW van Nieuwpoort om een project te realiseren in 
een andere gemeente dan Nieuwpoort; dat het OCMW van Nieuwpoort reeds jaren aandeelhouder is 
van Woonmaatschappij IJzer & Zee (rechtsopvolger van voorheen De Nieuwpoortse Volkswoning 
waarbij het OCMW van Nieuwpoort reeds sinds het ontstaan in 1930 aandeelhouder is en een 
vertegenwoordiger heeft binnen de raad van bestuur), met de bedoeling de sociale huisvesting te 
Nieuwpoort te laten realiseren door de sociale huisvestingsmaatschappij Woonmaatschappij IJzer & 
Zee; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 26 augustus 2014 waarbij de 
volgende beslissing genomen werd: “gelet op de financiering van het project in Westende beslist het 
OCMW van Nieuwpoort akkoord te gaan met de verkoop van de gronden (deel sociale woningen) aan 
de Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in het kader van het Rollend Grondfonds ten 
behoeve van de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam te Middelkerke en dit voor de prijs 
volgens de beslissing van 24 mei 2012”; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 23 december 2014 waarbij 
beslist werd om ervan kennis te nemen dat de verkoop van het stuk grond gelegen te Westende, dat 
bedoeld is voor sociale woningen die zullen gerealiseerd worden via de huisvestingsmaatschappijen 
werkzaam te Middelkerke, vermoedelijk niet meer via het Rollend Grondfonds zal verlopen. De 
mogelijkheid te geven aan de huisvestingsmaatschappijen om het stuk grond dat nodig is voor sociale 
woningen, gefaseerd te mogen aankopen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 5 augustus 2015 waarbij 
beslist werd om akkoord te gaan met het verlenen van de gevraagde volmacht aan de 
huisvestingsmaatschappijen voor het indienen van de verkavelingsaanvraag voor de gronden gelegen 
te Westende langs de Badenlaan; 

Gelet op de beslissing van de raad dd. 29 april 2015 waarbij beslist werd om principieel akkoord te 
gaan met het voorstel tot minnelijke pachtbeëindiging op de gronden gelegen te Westende die 
eigendom zijn van het OCMW en die zullen gebruikt worden voor de realisatie van de bouw van 
woningen; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 24 juni 2015 waarbij het 
ontwerp van akte werd overgemaakt en waarbij er toestemming gegeven werd om verder te 
onderhandelen met de pachter en waarbij beslist werd om notaris Verhaeghe aan te stellen voor het 
OCMW Nieuwpoort; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 5 augustus 2015 waarbij 
beslist werd om de vroegtijdige minnelijke beëindiging van de pacht tussen het OCMW Nieuwpoort en 
de heer Marc Dieleman op de percelen bouwland gelegen inwaarts tussen de Badenlaan en de 
Westendelaan, te Westende, bekend op het kadaster onder sectie A perceelnrs 217 A, 218 A, 221 A, 
222 en deel van 223 a met een gezamenlijke opgemeten grootte van 23.288,87 m², wordt 
goedgekeurd tegen de voorwaarden omschreven in de voorgelegde akte; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 30 november 2018 houdende 
de aanduiding van notaris Verhaeghe uit Westende als instrumenterende notaris voor de begeleiding 
van de verkopen van de stukken grond gelegen te Westende aan de huisvestingsmaatschappijen; 

Gelet op de beslissing van het vast bureau dd. 12 maart 2019 houdende goedkeuring van het 
voorstel tot verkoop van de grond gelegen te Middelkerke, Westende, 10e afdeling sectie A, nrs. 
218a, 217a, 221a, 222 en deel van 223a – met een opgemeten oppervlakte van 23.288,87 m² te laten 
verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee, Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne 
en CVBA WoonWel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende; 
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Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 maart 2019 waarbij beslist 
werd om het OCMW de grond gelegen te Middelkerke, Westende, 10e afdeling sectie A, nrs. 218a, 
217a, 221a, 222 en deel van 223a – met een opgemeten oppervlakte van 23.288,87 m² te laten 
verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee, Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne 
en CVBA WoonWel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende tegen de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van verkoopakte; de verkoopprijs bedraagt 85 €/m²; 

Gelet op de verkoopakte voor deze grond welke verleden werd bij notaris Verhaeghe op 29 maart 
2019; 

Gelet op de via het digitaal loket ontvangen melding van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 
Afdeling Lokale Organisatie en Werking dd. 29 april 2019 waarbij de heer gouverneur meedeelt dat hij 
een klacht ontving tegen de beslissing van de OCMW-raad dd. 28 maart 2019 betreffende de verkoop 
van gronden in het WUG Badenlaan te Westende aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en 
Zee en Woonwel en waarbij de omschrijving van deze klacht meegedeeld wordt; 

Overwegende dat in voormelde klacht de vernietiging gevraagd wordt van de OCMW-
raadsbeslissing dd. 28 maart 2019; dat als grondslagen voor de gevraagde vernietiging schending van 
het recht en schending van het algemeen belang aangehaald worden, met toelichting; 

Overwegende dat de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 maart 2019 
vermoedelijk aangetast is door onregelmatigheden; 

Overwegende dat daarom voorgesteld wordt om voormelde beslissing in te trekken; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de procedure nadien te hernemen en het dossier terug op 
te starten;  

Gelet op de beslissing van het vast bureau dd. 21 mei 2019 houdende het principieel goedkeuren 
om de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 maart 2019 waarbij beslist werd om 
het OCMW de grond gelegen te Middelkerke, Westende, 10e afdeling sectie A, nrs. 218a, 217a, 221a, 
222 en deel van 223a – met een opgemeten oppervlakte van 23.288,87 m² te laten verkopen aan de 
sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee, Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne en CVBA 
WoonWel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende tegen de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
verkoopakte, in te trekken en om principieel goed te keuren om de verkoopsprocedure te hernemen 
en het dossier terug op te starten; 

 
BESLUIT: 19 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dd. 28 maart 2019 waarbij beslist 

werd om het OCMW de grond gelegen te Middelkerke, Westende, 10e afdeling sectie A, nrs. 
218a, 217a, 221a, 222 en deel van 223a – met een opgemeten oppervlakte van 23.288,87 m² 
te laten verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen IJzer en Zee, Brugse Steenweg 
2, 8630 Veurne en CVBA WoonWel, Stuiverstraat 401, 8400 Oostende tegen de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van verkoopakte, in te trekken. 

Art.2. De verkoopsprocedure te hernemen en het dossier terug op te starten. 

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de heer gouverneur, Agentschap Binnenlands Bestuur, 
Afdeling Lokale Organisatie en Werking. 

 
4. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ENERGIEHUIS DVV WESTHOEK - GOEDKEURING. 
 
De Raad, 
 

Gelet op art. 77, 78 en 285 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 14 december 2018 waarop werd beslist dat de 
energiehuizen vanaf 1 januari 2019 instaan voor het verschaffen van leningen aan kwetsbare groepen 
en verenigingen en het wegwijs maken van alle burgers in het Vlaamse energiebeleid; 
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Gelet op het besluit van de raad van bestuur van dvv Westhoek dd. 18 januari 2019 betreffende de 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis dvv Westhoek; 

Gelet op het schrijven van dvv Westhoek dd. 7 februari 2019 en 7 mei 2019 houdende vraag tot 
goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst aangaande Energiehuis Westhoek; 

Overwegende dat op 22 december 2017 de dienstverlenende vereniging Westhoek werd opgericht; 

Overwegende dat dvv Westhoek dd. 27 december 2018 een vergunning als kredietgever inzake 
consumentenkrediet kreeg van FSMA; dat hiermee dvv Westhoek de verplichtingen overneemt van 
het OCMW Poperinge als juridische instantie voor de organisatie en werking van het energiehuis 
Westhoek; 

Overwegende dat dvv Westhoek vanaf 1 januari 2019 het energiehuis overneemt van het OCMW 
Poperinge en zo instaat voor de coördinatie en organisatie van de Vlaamse energielening in de regio; 

Overwegende dat de Vlaamse regering het takenpakket van de energiehuizen heroriënteert en 
hiervoor energiehuis dvv Westhoek een overeenkomst afsluit met de verschillende gemeenten in de 
regio; 

Overwegende dat de stad Nieuwpoort deel uitmaakt van de dienstverlenende vereniging 
Westhoek; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. De samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis dvv Westhoek goed te keuren. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan dvv Westhoek en aan de dienst secretarie. 

 
 
 
5. GOEDKEURING PROJECT "EEN VITESSE HOGER" 
 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,  
 

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op art. 77 en art. 285 § 1 en 3 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd. 8 augustus 2018 om in te gaan op de projectoproep 
van de PODMI ter bestrijding van gezinsarmoede;  

Gelet op de subsidieaanvraag van het project “Een vitesse hoger” – preventie en opsporing van 
(gezins)armoede met extra aandacht voor (zelfstandige) adolescenten en jonge ouders (16-26 jaar) 
Veurne-Westkust;  

Overwegende dat het project “Een vitesse hoger” een samenwerkingsverband betreft tussen 
OCMW De Panne, OCMW Veurne, OCMW Koksijde en OCMW Nieuwpoort; dat het doel van het 
project is om binnen de 4 gemeenten alle mogelijkheden en initiatieven op elkaar af te stemmen om 
zo armoede te bestrijden en te vermijden; dat het project op zoek gaat naar de knelpunten en 
methodieken om de armoede binnen de gemeenten terug te dringen; dat het project zich richt op alle 
inwoners die in armoede leven, of het risico lopen om in armoede te vervallen; dat het accent wordt 
gelegd op de groep van 16-26 jarigen om vanaf deze generatie een kentering teweeg te brengen en 
armoede van bij de start van hun eigen zelfstandig gezinsleven aan te pakken en te vermijden; dat het 
project enerzijds wil inzetten op het actief opsporen van gezinsarmoede (armoede op alle mogelijke 
vlakken) via de coördinatie van een multidisciplinair en intergemeentelijk platform van diensten en 
organisaties; dat het de bedoeling is om een eenduidig meldingspunt op te richten en duidelijke 
afsprakenkaders en procedures te ontwikkelen; dat  anderzijds het accent wordt gelegd op de groep 
van 16-26 jarigen om zo te vermijden dat er remediërend aan de slag moet gegaan worden; dat er 
binnen het project samengewerkt wordt met zoveel mogelijk partners binnen opleidingsvoorzieningen, 
sociale diensten, onderwijs, welzijnsorganisaties, vrije tijd en andere gemeentediensten; dat  zo het 
project een breed netwerk wil creëren en een gedragen horizontale aanpak wil opzetten binnen het 
volledige werkingsgebied; 
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Overwegende dat dit project zal inzetten op het bestrijden van gezinsarmoede via het tijdig 
detecteren van probleemsituaties en het opzetten van concrete geïntegreerde hulpverlening voor 
kinderen en hun gezinnen; de periode van het project loopt van 1 november 2018 tot en met 31 
december 2020; 

Gelet op het schrijven van de PODMI dd. 23 oktober 2018 waarbij meegedeeld werd dat het 
project “Een vitesse hoger” – preventie en opsporing van (gezins)armoede met extra aandacht voor 
(zelfstandige) adolescenten en jonge ouders (16-26 jaar) Veurne-Westkust geselecteerd werd in het 
kader van de projectoproep “Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden”; de opstartsubsidie 
bedraagt 8.333 EUR; 

Gelet op de mail van de PODMI dd. 1 april 2019 waarin meegedeeld wordt dat de subsidie voor de 
projecten ‘gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’ goedgekeurd werd voor het eerste trimester 
2019; 

Overwegende dat er maximaal 80.000 EUR subsidie kan worden aangevraagd in 2019 en 2020 
waarvan 80% voor loonkost dient te worden aangewend; 

Overwegende dat het subsidiebedrag op de volgende wijze wordt toegekend: 
- 2019: maximaal 50.000 EUR subsidie, aangevuld met 20 % eigen middelen (10.000 EUR); 
- 2020: maximaal 30.000 EUR subsidie, aangevuld met 50% eigen middelen (30.000 EUR); 

Overwegende dat de kostprijs voor Nieuwpoort volgens de verdeelsleutel van Wintegratie 
8.000 EUR voor de ganse duur van het project zal bedragen (2.000 EUR voor 2019 en 6.000 EUR 
voor 2020); 

Overwegende dat de nodige kredieten voor 2019 voorzien zijn onder beleidsitem 090900;  

Overwegende dat er geopteerd wordt om een intergemeentelijke projectcoördinator bestrijding 
gezinsarmoede aan te stellen bestaande uit 1 voltijdse medewerker of 2 parttime medewerkers om het 
project uit te werken; de standplaats het Sociaal Huis van Koksijde is; 

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau dd. 16 april 2019 om akte te nemen van de 
goedkeuring door de PODMI van het project “Een vitesse hoger” preventie en opsporing van 
(gezins)armoede met extra aandacht voor (zelfstandige) adolescenten en jonge ouders (16-26 jaar) 
Veurne- Westkust en hiervoor de nodige kredieten te voorzien in 2019 en 2020; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
Art.1. Akte te nemen van de goedkeuring door de PODMI van het project “Een vitesse hoger” 

preventie en opsporing van (gezins)armoede met extra aandacht voor (zelfstandige) 
adolescenten en jonge ouders (16-26 jaar) Veurne-Westkust. 

Art.2. De kostprijs voor Nieuwpoort voor de ganse duur van het project “Een vitesse hoger” 
bedraagt 8.000 EUR. De nodige kredieten voor 2019 werden voorzien onder beleidsitem 
090900. In 2020 wordt een budget van 6.000 EUR voorzien voor de cofinanciering van het 
project.  

Art.3. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst.  

 
 

BESLOTEN ZITTING 

6. TOELICHTING DOSSIER WZC DE ZATHE. 
 
Door de Burgemeester wordt toelichting gegeven bij het dossier van het WZC De Zathe.  
 
 
 
Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven. 
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